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DESTAQUES 

 

Lei que anistia multas por atraso na entrega de guia do FGTS é promulgada 

Poder Legislativo | 11/07/2022 – 15h52min 

 

Foi promulgada na sexta-feira (8) a Lei 14.397/22, que anistia infrações e multas 

aplicadas a empresas por atraso na entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (Gfip). A proposta – PL 7512/14, do 

deputado Laercio Oliveira (PP-SE) – foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, mas foi vetada 

pelo presidente da República. O veto foi derrubado pelo Congresso, na última terça-feira (5), 

com o voto favorável de 69 senadores e 414 deputados. A Gfip é um guia que tem de ser 

entregue à Receita Federal e sua exigência está prevista na Lei do FGTS e na Lei Orgânica 

da Seguridade Social. Pela norma promulgada, a anistia às multas aplicadas abrangerá até a 

data de publicação da lei. A medida não implicará devolução de quantias já pagas. A anistia 

será aplicada apenas aos casos em que não houver obrigatoriedade de recolhimentos ao 

FGTS. Fonte: Agência Câmara 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo rejeita pedido dos Estados para redução do ICMS em telecom e Internet 

apenas em 2023 

Poder Executivo | 12/07/2022 

 

O governo federal negou mais uma vez o acordo sugerido pelos Estados e pelo Distrito 

Federal (DF) em torno do ICMS sobre os combustíveis, mas agora apresentou uma 

contraproposta. Mediador da possível conciliação no Supremo Tribunal Federal (STF), o 

ministro Gilmar Mendes deve abrir prazo para os governadores se manifestarem a respeito. 

Em relação à tributação pela alíquota modal dos serviços de energia, telecomunicações, 

transporte coletivo e gás natural, a AGU disse ser contrária à possibilidade de que o modelo 

entre em vigor apenas a partir do ano que vem, decisão que foi tomada pelo próprio Supremo 

Tribunal Federal. Também considera inaceitável suspender a tributação da gasolina pela 

alíquota modal até o julgamento final da ação. Fonte: Convergência Digital  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Orçamento do FUST: conselho prevê renúncia de até R$ 153,8 milhões a operadoras 

em 2023 

Poder Executivo | 12/07/2022 

 

A proposta de orçamento do Fust – Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações – para 2023 foi aprovada, na segunda-feira (11), pelo Conselho Gestor. A 

previsão é de R$ 651,2 milhões em recursos, além da possibilidade de, aproximadamente, R$ 

153,8 milhões em renúncia a operadoras que financiarem projetos aprovados pelo colegiado. 

A programação foi divulgada por Wilson Wellisch Diniz, Diretor de Política Setorial da 

Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom), em audiência 

pública na Câmara dos Deputados, na terça-feira (12). Fonte: Tele Síntese  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ainda não há data para ligar 5G nas próximas capitais, diz Moisés Moreira 

Mercado | 12/07/2022 – 15h04min 

 

Apesar da expectativa gerada pelo início de distribuição de kits para a migração da 

TVRO para a banda Ku, pela instalação de antenas e pela preparação do arcabouço legal, a 



 
 
 
liberação da faixa de 3,5 GHz para implantação do 5G ainda não tem data fixada para as 

próximas capitais após o lançamento em Brasília. Segundo contou ao TELETIME o presidente 

do Gaispi (grupo que coordena as atividades de limpeza do espectro), o conselheiro da Anatel 

Moisés Moreira, a definição do calendário depende de informações a respeito do cenário em 

cada uma das cidades. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

PL propõe criação de Política de Inclusão Digital nos Municípios 

Poder Legislativo | 11/07/2022 – 20h55min 

 

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) apresentou na última sexta-feira (8), o Projeto 

de Lei 1.938/2022, que institui a Política de Inclusão Digital nos Municípios. A proposta destina 

para o financiamento dos projetos e programas vinculados à iniciativa pelo menos 50% dos 

recursos não reembolsáveis do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 

(Fust), além de dotações orçamentárias. Na proposta, caberá ao Executivo definir as diretrizes 

gerais e o plano anual de investimentos a serem realizados com os recursos destinados para 

o financiamento dos projetos e programas e estabelecer os editais para chamamento dos 

interessados em obter acesso aos recursos do Fust e acompanhar a implementação dos 

projetos e programas. Fonte: Teletime  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TIC Educação: 84% dos alunos não possuem dispositivos ou Internet em casa 

Mercado | 12/07/2022 – 11h27min 

 

Dados da pesquisa TIC Educação, divulgados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.Br), na terça-feira (12), mostram que em 2021, 84% dos alunos residentes em áreas 

urbanas não possuíam dispositivos ou acesso à Internet em seus domicílios. Na área rural, 

este número alcançou o índice de 92%. Os dados também mostram que 66% dos professores 

da área urbana mostraram falta de habilidade para realizar atividades educacionais com os 

alunos com o uso de tecnologias. Na área rural, o índice de professores com esta dificuldade 

aumenta para 76%. Fonte: Teletime  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

BNDES e Sebrae fecham parceria para oferecer fundo de garantias aos pequenos 

negócios 

Poder Executivo | 12/07/2022 

 

Cada instituição deve aportar inicialmente R$ 150 milhões, totalizando um valor 

potencial garantido de cerca de R$ 4,5 bilhões em financiamentos na terça-feira (12), o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Sebrae firmarão acordo de 

cooperação técnica para a criação de um fundo garantidor voltado exclusivamente para 

operações de crédito com microempreendedores individuais, microempresas e empresas de 

pequeno porte. A expectativa é que o fundo esteja disponível em todo o país a partir dezembro 

de 2022, com ampla gama de instituições financeiras parceiras.  Com aporte inicial de R$ 150 

milhões de cada instituição, o BNDES FGI SEBRAE poderá alavancar em um primeiro 

momento cerca de R$ 4,5 bilhões em créditos para os pequenos negócios. Considerando a 

perspectiva de ampliar os aportes para R$ 500 milhões, o fundo ainda pode chegar a um 

patrimônio de R$ 1 bilhão, o que resultaria em até R$ 15 bilhões em crédito para os pequenos 

negócios de todo o país. Fundos garantidores têm potencial para reduzir o risco das operações 

de crédito das instituições financeiras pois atuam justamente em um dos fatores que mais 



 
 
 
dificulta o acesso a financiamentos para este setor: a falta de garantia na hora de tomar 

empréstimos. Fonte: ASCOM BNDES 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Parcelamento facilitado para contribuintes do Simples Nacional prejudicados pela 

pandemia está disponível 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 10h35min 

 

O parcelamento facilitado do ICMS devido por contribuintes optantes pelo Simples 

Nacional prejudicados pela pandemia já está disponível para adesão. A medida é válida para 

os débitos declarados em DeSTDA (Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de 

Alíquota e Antecipação) vencidos no período de 1º de março de 2020 a 31 de maio de 2022. 

A adesão deve ser feita no Portal e-CAC da Receita Estadual até 31 de agosto de 2022, que 

também é a data-limite para pagamento da parcela inicial. As dívidas podem ser parceladas 

em até 60 meses diretamente na internet tanto para débitos em cobrança administrativa 

quanto para débitos em cobrança judicial. Também está dispensada a apresentação de 

garantias para obtenção do parcelamento. Fonte: Governo do Estado do RS 
Leia mais 

Retorno ao índice 
 

Governo deve iniciar concessão de empréstimos a pequenas e médias empresas até 

31 de julho 

Poder Executivo | 11/07/2022 – 16h19min 

 

O governo espera iniciar a concessão de empréstimos para MEIs, micro, pequenas e 

médias empresas até 31 de julho, afirmaram técnicos que acompanham o assunto. O crédito 

vem das linhas de capital de giro Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas 

e Empresas de Pequeno Porte) e Peac (Programa Emergencial de Acesso a Crédito). A 

estimativa é de que sejam concedidos entre R$ 30 bilhões e R$ 40 bilhões somente no 

Pronampe até dezembro. No caso desse programa, a taxa de juros será a Selic – atualmente 

em 13,25% – mais 6%. Com isso, os empréstimos terão taxa de pelo menos 19,25% ao ano. 
Fonte: O Estado de S. Paulo  

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ECONOMIA E TRIBUTÁRIO 

 

Guedes diz que é a 1ª vez que 48% do crédito vai para PME em uma recuperação 

econômica 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 11h35min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, considera que a liberação de crédito para 

pequenas e médias empresas (PMEs) ajudou a dar fôlego à economia do país. Segundo ele, 

a estratégia contrasta com decisões adotadas por governos anteriores de valorizar grandes 

grupos empresariais, as chamadas campeãs nacionais. “É a primeira vez no Brasil que uma 

recuperação econômica 48% do crédito foi para pequenas e médias empresas. Então, isso 

também é uma conquista, uma democratização do acesso ao crédito”, disse o ministro, em 

audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Guedes lamentou ter sido 

mal interpretado sobre quando houve a divulgação de vídeo da controversa reunião ministerial, 

em abril de 2020, no Palácio do Planalto, na qual mencionou que, com a destinação de 

recursos para os “pequenos”, o governo iria “perder dinheiro”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 



 
 
 

Estados têm posição de caixa de R$ 180 bi no momento e pedimos "colaboração", diz 

Guedes 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 10h21min 

 

Os Estados têm R$ 180 bilhões em caixa e o que está sendo pedido a eles é uma 

“colaboração” de 1/3 desse valor para combater a alta dos combustíveis, disse na terça-feira 

(12) o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião na Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) do Senado. Os Estados se queixam da perda de arrecadação do Imposto 

sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). A arrecadação vem forte também para 

Estados e municípios, e aí vem a “diferença de filosofia”, comparou. Alguns preferem conceder 

apenas aumentos salariais a seus funcionários, enquanto outros preferem fazer programas de 

transferência de renda, alfinetou. Guedes agradeceu ao Congresso por, num primeiro 

momento, reduzir os impostos sobre combustíveis e, num segundo momento, votar 

transferência de renda aos mais frágeis, “como fizemos quando houve covid”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Ociosidade chega perto do limite e pressiona inflação 

Mercado | 12/07/2022 – 05h02min 

 

Não só o nível de utilização da capacidade instalada da indústria no Brasil está alto, 

como também parece operar acima do seu patamar de equilíbrio. Isso, somado a um mercado 

de trabalho mais apertado, pode indicar que a economia como um todo, se já não roda acima 

do seu potencial, estaria muito perto disso, defende parte dos economistas. O uso de fatores 

de produção (trabalho e capital) para além de seus níveis de equilíbrio é sinal de excesso de 

demanda na economia e, assim, de pressões inflacionárias. Após o choque negativo da 

pandemia, a capacidade instalada da indústria passou a trabalhar acima do “neutro” no quarto 

trimestre de 2020, voltou a empatar nos dois trimestres seguintes e, desde então, registra hiato 

no terreno positivo (utilização acima do seu equilíbrio), segundo estudo da MCM Consultores. 
Fonte: Valor Econômico 

Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Projeções para o PIB no Focus sobem de 1,51% para 1,59% 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 05h02min 

 

A mediana das projeções do mercado para o crescimento da economia brasileira em 

2022 voltou a subir, agora de 1,51% para 1,59%, no Relatório Focus, do Banco Central, 

divulgado nesta segunda-feira com estimativas coletadas até o fim da semana passada. Para 

2023, o ponto-médio das expectativas para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) 

manteve-se em 0,50%. Para 2024, caiu de 1,81% para 1,80%. A economia brasileira cresceu 

1% no primeiro trimestre, em relação ao último do ano passado, informou o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) no começo de junho. O crescimento ficou em linha com o 

consenso das projeções de 82 analistas coletadas pelo Valor, mas a expectativa agora é que 

a economia enfrentará cenário adverso, com eleições, alta de juros e quadro internacional 

menos favorável. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

EDUCAÇÃO 

 

Escolas rurais têm mais dificuldade para oferecer ensino remoto 

Mercado | 12/07/2022 – 11h16min  

 



 
 
 

Escolas rurais apresentaram mais dificuldade em oferecer aulas mediadas por 

tecnologia durante a pandemia. Se, nas cidades, a falta de dispositivos e de conexão à internet 

é um problema, no campo, o desafio é maior. Na pandemia, essa situação ficou ainda mais 

evidente. As informações são da TIC Educação 2021, do Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br), divulgada na terça-feira (12). Pela primeira vez, o estudo coletou dados sobre os 

professores que lecionam em escolas localizadas em áreas rurais. A falta de dispositivo e de 

acesso à internet nos domicílios dos alunos foi apontada como desafio para manter as aulas 

durante a pandemia por 92% dos professores de escolas rurais. Entre os professores de 

escolas urbanas, a porcentagem foi 84%. Outro desafio no campo é a falta de habilidade para 

realizar atividades educacionais com os alunos por meio do uso de tecnologias, apontada por 

76% dos professores. Nas cidades, esse problema foi destacado por 66% dos docentes. Fonte: 

Agência Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ELEIÇÕES 2022 

 

Sergio Moro anuncia candidatura ao Senado pelo Paraná 

Poder Legislativo | 12/07/2022 – 13h46min 

 

Em pronunciamento oficial, na terça-feira (12), o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) 

anunciou que sairá candidato ao Senado Federal pelo Paraná este ano. A decisão foi 

oficializada em uma coletiva de imprensa, realizada em um hotel de Curitiba. “Sou pré-

candidato ao Senado pelo Paraná, a minha terra. Precisamos de renovação e mudança. Eu 

acredito que, a partir do Paraná, podemos criar novas leis, fazer cumprir aquilo que é justo na 

legislação atual e fiscalizar o executivo com rigor”, disse Moro. A pré-candidatura ao Senado 

acontece depois de Moro tentar mudar o domicílio eleitoral para o estado de São Paulo.  O 

pedido, no entanto, foi negado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O órgão entendeu que 

Moro, que é do Paraná, não tem vínculo com o estado do pedido. No estado paulista, ele era 

cotado para concorrer à Câmara dos Deputados. Fonte: Congresso em Foco 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Bolsonaro concentra com aliados 70% dos indicados para fiscalização das urnas 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 12h56min  

 

Em meio ao constante discurso de teor golpista promovido pelo presidente Jair 

Bolsonaro (PL), no qual busca semear sem provas desconfiança nas urnas eletrônicas e na 

Justiça Eleitoral, ao menos 70% dos nomes indicados para atuar nas próximas etapas de 

fiscalização do processo eleitoral se concentram em aliados do mandatário. Juntos, Forças 

Armadas, Ministério da Justiça, que atuará por meio da Polícia Federal, CGU (Controladoria-

Geral da União) e o partido do presidente (PL) alcançam pelo menos 28 representantes, ao 

passo que as demais entidades —sete ao todo— indicaram apenas 12 nomes. Fonte: Folha de S. 

Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Polícia Federal dará proteção a candidatos nas eleições 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 11h37min  

 

A Polícia Federal (PF) editou uma série de atos normativos internos abordando as 

atuações para dar proteção a candidatos nas eleições deste ano. Além de preparar 

profissionais e capacitar equipes, ela está distribuindo viaturas blindadas em todas as 

superintendências regionais, conforme nota divulgada na terça-feira (12), em Brasília. “A 

operação terá início após a homologação em convenção partidária da candidatura, em 



 
 
 
observação à legislação vigente (que tem o prazo para acontecer entre 20 de julho e 5 de 

agosto do corrente ano). Serão mais de 300 policiais envolvidos entre aqueles que comporão 

as equipes dedicadas de proteção e aqueles das unidades especializadas que apoiarão as 

equipes dedicadas às visitas dos candidatos aos seus respectivos estados”, detalhou a PF ao 

informar que carros VIP serão utilizados por candidatos em seus deslocamentos. Fonte: Agência 

Brasil 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

JUDICIÁRIO 

 

Senador denuncia Pacheco, Alcolumbre e Marcos do Val no STF por ‘emenda gratidão’ 

de R$ 50 milhões 

Poder Judiciário | 12/07/2022 – 12h04min 

 

O senador Alessandro Vieira (PSDB-SE) pediu abertura de investigação por quebra 

de decoro contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ex-presidente da 

Casa Davi Alcolumbre (União-AP) e o senador Marcos do Val (Pode-ES) ao Conselho de Ética 

do Senado. Vieira também enviou pedido de apuração ao Supremo Tribunal Federal contra os 

três senadores por potencial crime de corrupção e quebra de decoro parlamentar na 

distribuição de uma “emenda gratidão” do orçamento secreto. Na semana passada, Marcos 

do Val afirmou ao Estadão que recebeu R$ 50 milhões em emendas por ter apoiado Pacheco 

na eleição para a presidência do Senado, em fevereiro de 2021. Ele relatou que o pagamento, 

destinado a seu reduto eleitoral, foi dado por intermédio de Davi Alcolumbre como “gratidão” 

ao apoio. Após a publicação, do Val afirmou que foi mal interpretado e pediu desculpas. Fonte: 

O Estado de S. Paulo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

CNJ atualiza diretrizes para contratação de tecnologia pelos tribunais 

Poder Judiciário | 11/07/2022 

 

O Poder Judiciário tem diretrizes atualizadas para contratações de Solução de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC). Além de garantir maior segurança aos 

dirigentes da área de Tecnologia de Informação e Comunicação para realização de aquisições 

de bens, serviços e soluções, o novo texto estabelece uma divisão clara de atribuições entre 

as diferentes estruturas responsáveis no âmbito de cada tribunal. As mudanças na Resolução 

CNJ n. 182/2013 foram aprovadas pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na 

353ª Sessão Ordinária, em 21 de junho. A resolução é fruto de propostas elaboradas pelo 

grupo de trabalho instituído pela Portaria CNJ n. 269/2021 e atende à Estratégia Nacional de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o período 

de 2021 a 2026. Fonte: ASCOM CNJ 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Nova versão do PJe no Judiciário de Rondônia já está integrada à Plataforma Digital 

Poder Judiciário | 11/07/2022 

 

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) implementou a versão 2.2.3 do sistema 

Processo Judicial eletrônico (PJE). Com isso, o tribunal passou a integrar a Plataforma Digital 

do Poder Judiciário, o que facilita o uso da ferramenta pela advocacia, membros do Ministério 

e Defensoria Pública, Procuradoria e magistratura. De acordo com a secretária de Tecnologia 

do TJRO, Ângela Carmen Szymczak, o trabalho ocorreu em um período de seis meses, que 

contou com capacitações para analistas de sistemas e adequações e aperfeiçoamentos para 

que todos os outros sistemas auxiliares estivessem integrados a essa nova versão do PJe. A 



 
 
 
partir de agora, sem precisar realizar novo login, juízes e juízas podem ingressar na Central 

de Mandados, no Sisbajud e no Banco Nacional de Mandados de Prisão, por exemplo. Essa 

agilidade e comodidade para a operação também beneficia outros profissionais. A implantação 

contou com a colaboração de diversos profissionais do Sistema de Justiça que se 

voluntariaram para testar a nova versão pelo período de 30 dias – ação que foi essencial para 

o aperfeiçoamento da ferramenta. Fonte: Agência CNJ de Notícias 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

ORÇAMENTO 

 

Congresso aprova manter orçamento secreto, mas sem pagamento obrigatório 

Poder Legislativo | 12/07/2022 – 12h17min 

 

O Congresso aprovou, nesta terça-feira, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

mantendo a previsão das chamadas emendas de relator, que dão base ao orçamento secreto, 

mas sem trecho que obrigava o governo a pagar todos os recursos. A medida havia sido 

incluída pelo relator da proposta, senador Marcos do Val (Podemos-ES), mas ele recuou após 

um acordo para tirar a exigência do texto. Outras mudanças propostas por Do Val passaram. 

Entre elas, a que divide o poder do relator-geral com o presidente da Comissão Mista de 

Orçamento (CMO) para as indicações e ordem de prioridade da execução das emendas. Neste 

ano, respeitando o revezamento entre relatoria e presidência do colegiado entre senadores e 

deputados, o relator-geral do Orçamento de 2023 é o senador Marcelo Castro (MDB-PI). Já o 

presidente da CMO é o deputado Celso Sabino (União-PA), que é próximo a Arthur Lira (PP-

AL), presidente da Câmara. Essa mudança, na prática, amplia o poder dos deputados sobre 

o orçamento no próximo ano. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Governo publica normas de acompanhamento de leis orçamentárias 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 08h34min 

 

O Ministério da Economia definiu como será feito o acompanhamento da execução 

orçamentária das ações previstas nas LOAs (Leis Orçamentárias Anuais). A portaria foi 

publicada na edição da 3ª feira (12) do Diário Oficial da União. Segundo o documento, o 

acompanhamento físico-financeiro e das despesas discricionárias será realizado via SIOP 

(Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento), em módulos específicos. A DFC (Diretoria 

de Finanças e Contabilidade) do Ministério da Economia auxiliará o trabalho. O 

acompanhamento das ações e dos planos orçamentários fica a cargo dos titulares das 

chamadas Unidades Administrativas Responsáveis, indicadas na portaria. A DFC também 

apoiará esse processo. Fonte: Poder360 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Rodrigo Pacheco defende transparência para as emendas de relator 

Poder Legislativo | 11/07/2022 – 20h25min 

 

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, defendeu na segunda-feira (11) o 

aperfeiçoamento dos critérios e a adoção de dispositivos que tornem transparente a utilização 

das emendas orçamentárias. A afirmação foi dada em resposta a questionamento do senador 

Alessandro Vieira (PSDB-SE), na sessão do Congresso Nacional para votação da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (PLN 5/2022). Pacheco pediu ainda cautela para que não haja a 

criminalização da política. O senador por Sergipe apontou “desconforto e constrangimento” 

com notícia publicada pela imprensa, segundo a qual o relator da Lei de Diretrizes 



 
 
 
Orçamentárias (LDO) de 2023, senador Marcos do Val (Podemos-ES), teria obtido recursos 

de emendas de relator (RP9) como agradecimento pelo voto dado em Pacheco na eleição 

para a Presidência do Senado. Fonte: Agência Senado 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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CNC receberá Lula e Alckmin para debater setor terciário 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 12h19min 

 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) receberá 

na terça-feira (12), em Brasília, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de 

São Paulo, Geraldo Alckmin. Ambos irão revelar suas perspectivas sobre as propostas de 

políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do setor terciário do País. Na ocasião, eles 

também receberão a Agenda Institucional do Sistema Comércio, documento com propostas e 

recomendações da CNC que inclui pautas relacionadas aos setores do comércio de bens, 

serviços e Turismo. Fonte: Panrotas  

Leia mais 
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PEC Eleitoral é um ‘exercício de responsabilidade fiscal’, diz Guedes 

Poder Executivo | 12/07/2022 – 10h27min 

 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou na terça-feira (12) que as medidas 

que compõem a PEC Eleitoral são um exercício de “responsabilidade fiscal” frente à “PEC 

Kamikaze”, que chegou a ser discutida no início do ano. Nos últimos dias dólar e juros subiram 

por temor de recessão global e também por temor com fiscal no Brasil. Em participação na 

Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, Guedes diz que as medidas de PEC 

Eleitoral, discutida atualmente na Câmara, são de “transferência de renda” e não de subsídios 

aos combustíveis. São transferência de renda, não são subsídios para os senhores senadores, 

ou para ministro, ou para o presidente da República, para todo mundo usar petróleo mais 

barato. Isso seria um erro dramático do ponto de vista de política econômica, seria socialmente 

regressivo, injusto com os mais frágeis, seria irresponsável frente a gravidade da crise 

internacional que está acontecendo — disse Guedes. Fonte: O Globo 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

5G: EAF inicia agendamento para troca de parabólicas em São Paulo  

Poder Executivo | 12/07/2022 – 12h12min 

 

A Siga Antenado (EAF) anunciou na terça-feira, 12, o início dos agendamentos para 

instalação gratuita de kits com novas parabólicas para beneficiários do Cadastro Único do 

governo federal na cidade de São Paulo. A mudança das parabólicas da banda C para a banda 

Ku é necessária para que o 5G seja ativado na faixa de 3,5 GHz pelas operadoras de telecom. 

A previsão é que sejam distribuídos e instalados cerca de 27 mil kits gratuitos na capital 

paulista para lares beneficiários de programas sociais. Fonte: Teletime 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

Fiesp critica projeto que contingencia pesquisa e inovação 

Mercado | 12/07/2022 – 05h01min 

 



 
 
 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) divulgou uma nota na 

segunda-feira (11) com críticas ao PLN 17/2022 aprovado pela Comissão Mista de Orçamento 

do Senado na semana passada. O projeto, que ainda precisa passar por votação em plenário 

no Congresso Nacional para ser efetivamente aprovado, reduz os recursos destinados ao 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). Para a Fiesp, a 

iniciativa representa um enorme retrocesso. “Apesar do amplo reconhecimento da importância 

da inovação para o crescimento econômico de longo prazo, historicamente o Brasil investe 

pouco em ciência e tecnologia. O investimento médio em P&D no Brasil foi de 1,2% do PIB 

entre 2009 e 2019, enquanto a média da OCDE foi de 2,4% do PIB para o mesmo período”, 

argumenta a entidade. “Um país como o Brasil, com enormes desafios a superar, não pode 

prescindir de recursos para o desenvolvimento científico e tecnológico. O PLN 17/2022 muda 

a legislação orçamentária de 2022 de forma a possibilitar que os recursos destinados ao 

FNDCT não sejam executados integralmente, representando um enorme retrocesso e 

retomando a insegurança em relação à capacidade de investimento em ciência e tecnologia 

no país”, completa a nota.  Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 

Retorno ao índice 

 

‘Déficit de mão de obra em TI é enorme obstáculo para o país’, diz executivo da 

Microsoft 

Mercado | 12/07/2022 – 05h00min 

 

O Brasil é um dos países com maior potencial de inovação no mundo, mas a carência 

de mão de obra especializada pode prejudicar sua capacidade de aproveitar as vantagens da 

tecnologia. O alerta é de Jean-Philippe Courtois, vice-presidente executivo e presidente de 

parcerias nacionais de transformação da Microsoft. Por ano, cita Courtois, o país forma 60 mil 

profissionais de tecnologia. A demanda, no entanto, é de 160 mil, o que pode levar a um déficit 

de 800 mil vagas não preenchidas em 2025. “É um enorme obstáculo para o crescimento 

econômico brasileiro”, diz o executivo ao Valor. O desafio não está restrito aos grupos de 

tecnologia, ressalta Courtois. A pandemia fez com que empresas de vários setores 

acelerassem seus processos de digitalização, o que acentuou o problema da falta de pessoal. 

Para atender o cliente, diz Courtois, as empresas precisam treinar suas equipes em 

ferramentas digitais como análise de dados e inteligência artificial, o que inclui de balconistas 

de loja e atendentes de telemarketing a agricultores. “As necessidades digitais, agora, 

atravessam toda a economia”. Fonte: Valor Econômico 
Leia mais 
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Rede de laboratórios sofre ataque hacker e denuncia à ANPD 

Poder Executivo | 12/07/2022 

 

Por meio de um informe publicado no Estado de São Paulo de terça-feira (12), a 

Upscience, rede internacional de laboratórios, que desembarcou no Brasil em 2017, sediada 

em Hortolôndia, em São Paulo, afirma que foi alvo de um ataque hacker. O informe é assinado 

pela Upscience, pela Neovia, pela BTech e pela Sul Mineira. O informe detalha que o ataque 

aconteceu por meio de um acesso não autorizado aos sistemas; reporta que o acesso indevido 

foi identificado em 'duas horas e neutralizado após o acionamento de nossos rígidos protocolos 

de segurança'. O ataque foi repassado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e as 

empresas asseguram que não há indícios, até agora, de 'uso indevido dos dados pessoais 

acessados'. Fonte: Convergência Digital 
Leia mais 
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Prefeitura de Porto Alegre espera receber 5G ainda em julho 



 
 
 

Poder Executivo | 11/07/2022 – 22h10min 

 

A cidade de Porto Alegre se prepara para a ativação do 5G trabalhando com a data 

prevista para o próximo dia 20 de julho. A informação é do secretário de Meio Ambiente, 

Urbanismo e Sustentabilidade da capital gaúcha, Germano Bremm, em conversa exclusiva 

com o Mobile Time. Responsável pela parte da prefeitura que administra a liberação das 

estações radiobase (ERBs) na cidade, Bremm explicou ao noticiário que a data para a 

liberação das frequências da quinta geração das redes celulares teria sido antecipada pela 

Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF). Mas é a EAF que decide se todos os 

aspectos técnicos estão prontos para o sinal verde, uma vez que ela é a empresa que lida com 

a logística da distribuição de kits para usuários da TVRO no CadÚnico e, especialmente, nas 

comprovações de que as estações profissionais na banda C estendida já tenham recebido os 

filtros adequados para evitar interferências. Fonte: Teletime  

Leia mais 
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Adequação à LGPD é visto como diferencial competitivo para desenvolvimento de 

software 

Mercado | 11/07/2022 

 

Em uma recente pesquisa publicada pelo Journal of Data and Information Quality da 

ACM (Association for Computing Machinery), o MIT (Massachusetts Institute of Technology) 

apontou que o número de vazamento de dados cresceu 493% no Brasil. A cifra diz respeito 

ao cenário brasileiro em 2019, dados mais recentes, pouco antes da LGPD (Lei Geral de 

Proteção de Dados) entrar em vigor no país, com sanções administrativas para aqueles que 

infringirem os artigos que nela existem. Em outras palavras, desde agosto de 2021, quem não 

possui o cuidado correto com dados das pessoas físicas e jurídicas no Brasil, passam a ser 

penalizado por isso. Mas de que forma isso afeta o mercado? Desde então, sobretudo as 

empresas brasileiras que lidam diariamente com informações de usuários, estão correndo 

contra o tempo para ficarem cada vez mais em conformidade com a legislação. Isso porque, 

a maioria das pessoas vêm buscando soluções com quem traz para ela um sentimento maior 

de segurança. Fonte: Ti Inside  
Leia mais 
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CNMP institui grupos de trabalho para elaborar enunciados técnicos na área de 

tecnologia da informação 

Poder Executivo | 08/07/2022 – 16h51min 

 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) instituiu, na sexta-feira, 8 de julho, 

grupos de trabalho (GTs) que irão elaborar enunciados técnicos para orientar o 

estabelecimento de plantões e sobreavisos das equipes de tecnologia da informação (TI) para 

o desempenho de atividades técnicas extraordinárias e para tratar do Plano de Sustentação 

dos Serviços de tecnologia da informação no Ministério Público. Os dois grupos de trabalho 

foram instituídos por meio das Portarias CNMP-PRESI nºs 220/2022 e 221/2022, assinadas 

pelo presidente do Conselho, Augusto Aras, e publicadas no Diário Oficial da União. Fonte: CNMP 
Leia mais 

Retorno ao índice 
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